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Inleiding 

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseerde de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging 

over het ontwerp van ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee 

(2018-2023)’. Dit enig document, opgemaakt door de FOD, maakt het voorwerp uit van 

voorliggend advies.  

De beheerplannen vormen een wezenlijk onderdeel van het mariene beleid om de aanwezige 

soorten en habitattypen in een gunstige staat van instandhouding te herstellen of behouden. 

De  Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV besliste om in het kader van deze 

openbare raadpleging een advies uit eigen initiatief neer te leggen.  

Het ontwerpadvies werd binnen de TWV voorbereid en goedgekeurd tijdens de vergadering van 

3 juli 2017. Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), als lid van de TWV, onthoudt zich in dit 

advies.  Conform het huishoudelijk reglement van de raad werd het ontwerpadvies vervolgens 

na een SALV-schriftelijke procedure bekrachtigd.  

Het goedgekeurde advies wordt overgemaakt aan minister Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw. Conform de bepalingen van artikel 4, §4 van het SALV-

decreet van 06 juli 20071, maakt de SALV dit advies ook over aan Philippe De Backer, 

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan 

de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

   

 

Hendrik Vandamme     Emiel Brouckaert 

Voorzitter SALV     voorzitter TWV

                                                
1  De strategische adviesraad kan, uit eigen beweging of op verzoek van de functioneel bevoegde Vlaamse 

minister, advies uitbrengen over ontwerpen van regelgeving die van strategisch belang zijn betreffende de 
aspecten, vermeld in § 1, die uitgaan van de federale overheid, van collega-ministers die bevoegd zijn voor 
andere beleidsdomeinen of van de Europese Unie. 
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Krachtlijnen 

In uitvoering van Europese regelgeving heeft België bij de Europese Commissie Speciale 

Beschermingszones (SBZ) aangewezen. Drie SBZ’s werden aangewezen in toepassing van de 

Vogelrichtlijn en één SBZ, de ‘Vlaamse Banken’, werd aangewezen in toepassing van de 

Habitatrichtlijn.   

Op basis van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 werd een procedure opgesteld tot 

beheer van mariene beschermde gebieden. Met het opmaak van beheerplannen worden de 

Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het behouden van een gunstige staat van 

instandhouding voor de beschermde habitats en soorten (Instandhoudingsdoelstellingen of 

IHD’s), nagestreefd. 

Voor elke Speciale Beschermingszone (SBZ) wordt een beheerplan vastgesteld. In het enig 

document ‘Ontwerp Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee 

(2018-2023)’ worden de verschillende beheerplannen voor de gebieden geïntegreerd in één 

document. 

Het doel van de beheerplannen is om voor elke IHD maatregelen weer te geven die belangrijk 

zijn voor het behalen van vooropgestelde doelstellingen. Het koninklijk besluit van 27 oktober 

2016 geeft ook aan dat het eerste beheerplan vastgesteld moet worden ten laatste 6 jaar na de 

definitieve aanwijzing. De Vogelrichtlijngengebieden werden aangewezen via een koninklijk 

besluit van 2005. Binnen de vooropgestelde limiet van 6 jaar werden geen beheerplannen 

opgesteld. De Vlaamse Banken werden in 2012 aangewezen via een koninklijk besluit.  

De Raad vindt het positief dat er beheerplannen worden opgesteld in overeenstemming met de 

Habitatrichtlijn, waarbij gestreefd wordt naar een geïntegreerd marien milieubeleid.  

Beheerplannen mogen echter niet als onveranderlijk worden beschouwd. De Raad vraagt 

daarom om in het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgisch deel van de 

Noordzee of BNZ (2018-2023)’ een aantal bijkomende stappen op te nemen. Zo is de Raad van 

mening dat voldoende wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is voor een evaluatie en dat 

de beheerplannen ook bijgesteld moeten worden als blijkt dat de doelstellingen niet worden 

bereikt.  

De SALV vraagt ook om voldoende ruimte te vrijwaren voor de (kleinschalige) kustvisserij en de 

bestaande visserijactiviteiten en geen bijkomende maatregelen te voorzien zonder bijhorende 

impactanalyse, en om er effectief voor te zorgen dat voor elke plan of project met invloed op 

Natura 2000-gebieden een passende beoordeling wordt opgesteld.  

Tenslotte meent de SALV dat er ook voldoende stakeholdersoverleg voorzien moet worden om 

het maatschappelijk draagvlak voor de instandhoudingsdoelstellingen en de daarmee 

samengaande maatregelen te vergroten. 
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Situering 

1 Natura 2000-netwerk 

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. Het 

Europese Natura 2000-netwerk sterkt zich uit over 18% van de oppervlakte van de lidstaten en 

over 9% van de territoriale wateren. Volgens de Europese Commissie2 gaat het om het grootste 

gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld.  

De beschermde gebieden werden door de lidstaten van de Europese Unie aangewezen als 

Speciale Beschermingszones (SBZ) ter uitvoering van de Vogelrichtlijn3 en de Habitatrichtlijn4.  

De Vogel- en Habitatrichtlijn geven aan welk type natuur (specifieke land- en waterzones) en 

welke soorten er precies moeten worden beschermd. De gebieden waar de bijzondere 

habitattypen en soorten voorkomen, worden SBZ genoemd. 

 

1.1 Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn (2009) verplicht de lidstaten de gebieden te beschermen die belangrijk zijn 

voor het voortbestaan van alle trekvogelsoorten en voor bijna 200 bijzonder bedreigde soorten. 

Het verlies en de achteruitgang van leefgebieden zijn de belangrijkste bedreigingen voor het 

voortbestaan van soorten. De Vogelrichtlijn beperkt een hele reeks handelingen die vogels 

direct bedreigen, zoals vangen, doden en het vernietigen van nesten.  

Voor de bedreigde vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van trekvogels 

moeten Speciale Beschermingszones in uitvoering van de Vogelrichtlijn (SBZ-V) worden 

aangewezen.   

In het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) genieten volgens de ontwerp ‘Beheerplannen voor 

Natura 2000 in het BNZ (2018-2023)’ de roodkeelduiker, dwergmeeuw, grote stern, visdief en 

dwergstern bescherming. Daarnaast zijn de fuut, grote en kleine mantelmeeuw en zwarte zee-

eend beschermd omdat ze in internationaal belangrijke aantallen voorkomen in het BNZ. 

De aanduiding van 3 Vogelrichtlijngebieden (SBZ-V1, SBZ-V2 en SBZ-V3) gebeurde via het 

koninklijk besluit van 14 oktober 20055.  

                                                
2  Website EU, DG Leefmilieu, Natura 2000 

3  Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010) 

4  Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992)  

5  Koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor 
natuurgebied in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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1.2 Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn dateert van 21 mei 1992. De opzet en de maatregelen in deze richtlijn zijn 

vergelijkhaar met deze uit de vogelrichtlijn maar hebben betrekking op een groter aantal 

soorten. De richtlijn vraagt ook een doelgerichte bescherming van zeldzame en bijzondere 

habitattypen.  

Op basis van criteria uit de Habitatrichtlijn stellen de Lidstaten een lijst van gebieden voor, met 

het oog op de bescherming van bepaalde, bij deze richtlijn opgesomde habitats, respectievelijk 

soorten van communautair belang, die op hun grondgebied voorkomen.  

Onder ‘Habitat’ wordt verstaan plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt, doordat de 

abiotische (met betrekking tot milieu, bodem en klimaat)  en biotische factoren van die plaatsen 

voldoen aan de eisen van het organisme om te overleven, te groeien en zich voort te planten. 

Een synoniem voor ‘habitat’ is ‘leefgebied’. 

Er komen 2 bijzondere habitats voor in het BNZ die België wenst te beschermen6: 

 Permanent met zeewater overspoelde zandbanken. Dit komt volgens het Marien Ruimtelijk 

Plan overeen met een heel groot deel van het BNZ; 

 Riffen (grindbedden en schelpkokerwormen).    

De verschillende typen habitats herbergen verschillende soorten en gemeenschappen. De 

meest diverse en meest voorkomende soorten zijn de borstelwormen en de schaaldieren.  

In deze richtlijn (artikel 4) staat aangegeven dat de Europese Commissie binnen de zes jaar na 

de kennisgeving van de richtlijn een ontwerplijst uitwerkt van gebieden van communautair 

belang. Daarop staat aangegeven in welke gebieden een of meer prioritaire typen natuurlijke 

habitats of een of meer prioritaire soorten voorkomen. Zodra een gebied op de communautaire 

lijst is geplaatst, gelden er de verplichtingen inzake het nemen of opleggen van 

instandhoudingsmaatregelen. 

In juli 2010 werd door België het Habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ bij de Europese 

Commissie aangemeld. Het aangemelde gebied werd opgenomen in het koninklijk besluit van 

16 oktober 2012 tot instelling van speciale beschermingszones (SBZ) en speciale zones voor 

natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en aldus als 

Habitatrichtlijngebied aangewezen. 

Ook de Vlakte van de Raan werd door België als Speciale Beschermingszone (SBZ) aangeduid 

per koninklijk besluit van 14 oktober  2005 en vervolgens aangemeld bij de Europese 

Commissie. In het uitvoeringsbesluit (EU) 2015/72 van de Commissie van 3 december 2014 

werd de Vlakte van de Raan opgenomen in een lijst met gebieden die deel uitmaken van het 

Europees Natura 2000-netwerk.  

Het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 werd echter door de Raad van State vernietigd. Dat 

heeft echter geen gevolgen voor de vermelding van dit gebied op de Europese lijst7. 

                                                
6  Bijlage 1 bij het Marien Ruimtelijk Plan 2014-2020 (Koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het 

marien ruimtelijk Plan) 

7  Zie ook SALV advies van 24/09/2015 ‘ontwerp maatregelenprogramma voor de Belgische Mariene wateren’ 

https://www.health.belgium.be/nl/milieu/zeeen-oceanen-en-antarctica/noordzee-en-oceanen/mariene-ruimtelijke-planning
http://www.salv.be/sites/default/files/documenten/20150924_advies%20ontwerp%20maatregelenprogramma%20KRMS.pdf


   

 

 

Beheerplannen voor Natura 2000 in het BNZ 

 

 

 
  9 

 

1.3 Natuurbeschermingsgebieden en het Marien 
Ruimtelijk Plan 

De vier Belgische Natura 2000-gebieden (SBZ-V1, SBZ-V2, SBZ-V3 en Vlaamse Banken) zijn 

opgenomen in het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor 

de periode 2014-2020.   

Binnen de SBZ-H ‘Vlaamse Banken’ werden via het koninklijk besluit van 20 maart 2014 vier 

bodembeschermingszones gedefinieerd met voorwaarden voor de professionele visserij. De 

zones zijn gebaseerd op de descriptor ‘integriteit van de zeebodem’, van de Kaderrichtlijn 

Mariene Strategie (opgenomen in de bijlage bij het MRP).  

 in zone 1 geldt dat de bestaande kustvisserij alle visserij-activiteiten kan voortzetten op 

voorwaarde dat er rolsloffen worden toegepast op het vistuig. Voor de garnaalvisserij is 

de zeeflap verplicht. Nieuwe vaartuigen mogen het gebied bevissen met niet-bodem-

beroerende technieken. Bestaande vaartuigen kunnen vervangen worden; 

 in zone 2 zullen alternatieve technieken worden uitgetest. In deze zone geldt dat enkel 

niet-bodem-beroerende visserijtechnieken en het uittesten van alternatieve bodem-

beroerende visserijtechnieken toegelaten zijn. Er is een overgangsperiode van drie jaar 

ingesteld waar bestaande visserijtechnieken in de zone nog zijn toegelaten; 

 in zone 3 heerst een verbod voor elke vorm van bodem-beroerende visserij; niet-bodem-

beroerende visserij is er wel toegelaten; 

 in zone 4  zijn naast de niet-bodem-beroerende technieken, ook alternatieve technieken 

toegelaten. Op die manier wordt zone 4 een testzone voor milieuvriendelijke bodem-

beroerende visserij. 

Onderstaande figuur 1 geeft een overzicht van de natuurbeschermingsgebieden in het BNZ. 
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Figuur 1: Kaart over goede milieutoestanden natuurbeschermingsgebieden in het BNZ, uit bijlage 4 bij het 
KB Marien Ruimtelijk Plan 2014-2020.  

Deze natuurbeschermingsgebieden nemen ongeveer een oppervlakte van 1.240 km2 van het 

BNZ voor hun rekening. Dit is ongeveer 36% van de totale oppervlakte van het Belgisch deel 

van de Noordzee (BNZ).  Een overzicht over de oppervlakten die deze speciale 

beschermingszones (Vogelrichtlijn) en speciale zones voor natuurbehoud (Habitatrichtlijn) 

innemen, is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 1: overzicht Speciale Beschermingszones (uit de bijlage bij het koninklijk besluit tot vaststelling van 

het Marien Ruimtelijk Plan) 

 

2 Ontwerp Beheerplannen voor Natura 2000 in 
het Belgisch deel van de Noordzee (2018-2023) 

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging 

over het ontwerp van ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee 

(2018-2023)’. 

Het ontwerp  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-

2023)’ werd door de FOD opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 

betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. Met 

deze beheerplannen worden de Europese natuurdoelen, namelijk het herstellen of het 

behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten, 

nagestreefd. 

In artikel 11 van het koninklijk besluit staat aangegeven ‘De minister stelt voor elk van de Natura 

2000 gebieden een beheerplan vast’. In artikel 12 staat tevens vermeld dat het ontwerp 

beheerplan aan het publiek bekend wordt gemaakt en dat de mogelijkheid wordt geboden 

hierop commentaar te geven.   

Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-

2023)’  beschrijft de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die in de nabije 

toekomst uitgevoerd dienen te worden.  
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In het ontwerp wordt de situatie in het Belgische deel van de Noordzee en de interactie tussen 

de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere wetgevende kaders waaronder de Mariene Strategie en 

het Marien Ruimtelijk Plan beschreven. 

Waar mogelijk wordt er echter gestreefd naar een geïntegreerd beleid wat ertoe heeft geleid dat 

er de voorbije jaren reeds maatregelen aangenomen zijn in het kader van het Marien Ruimtelijk 

Plan en van de Mariene Strategie die ook belangrijk zijn voor Natura 2000. In de 

ontwerpbeheerplannen wordt bijgevolg verwezen naar de verdere uitvoering van reeds 

bestaande maatregelen zoals de visserijmaatregelen en het herstel van grindbedden.  

2.1 Europese ondersteuning 

Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgisch deel van de Noordzee (2018-

2023)’ is tot stand komt met de ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het 

Life-Project ‘Belgian Nature Integrated Project’ (BNIP)8. Het Europese LIFE-programma 2014-

2020 voorziet in financiering van projecten gerelateerd aan leefmilieu. De Europese Commissie 

maakt voor de periode 11,4 miljoen euro vrij om het Belgische Natura 2000 programma (marien 

en terrestrisch) in deze periode te ondersteunen. Er gaan ongeveer 2% van de middelen naar 

federale projecten.  

Het Agentschap voor Natuur & Bos coördineert het project en vormt een partnerschap met 

Natuurpunt, Natagora9, Inverde10 en de Waalse en Federale overheidsdiensten.  

2.2 Opbouw van het ontwerp  

Het ontwerp is opgebouwd uit 10 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 geeft het wettelijk kader weer.  

In hoofdstuk 2 wordt gestreefd naar een geïntegreerd en adaptief milieubeleid binnen het BNZ. 

Bij het beheer van het BNZ wordt gestreefd naar een evenwicht tussen natuurbescherming en 

andere gebruikers. De verschillende ruimtelijke aanspraken op zee hebben een direct of indirect 

effect op het marien milieu. Er wordt een overzicht gegeven van andere regelgevingen met een 

belangrijks invloed op de Natura 2000-gebieden. Het gaat daarbij om: 

 De Kaderrichtlijn water; 

 Mariene Ruimtelijke Planning; 

 EU kaderrichtlijn Mariene Strategie; 

 Het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB); 

 De Vlaamse bevoegdheden bij de Vogel- en Habitatrichtlijn. Vlaanderen is verantwoordelijk 

voor enkele Natura 2000-gebieden zoals het habitatrichtlijngebied ‘Duingebieden inclusief 

IJzermonding en Zwin’ en Vogelrichtlijngebied ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ die 

grenzen aan het BNZ en aan de federale N2000-gebieden.  

                                                
8 Natura2000 LIFE Belgian Nature Integrated Project  https://www.natura2000.vlaanderen.be/bnip 

9 Vereniging ter bescherming van de natuur, actief in Brussel en Wallonië 

10 Verzorgt opleidingen in Bos-, Groen- en natuurbeheer 

https://www.natura2000.vlaanderen.be/bnip
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Er wordt ook verwezen naar internationale conventies en verdragen zoals het OSPAR-Verdrag. 

Dit Verdrag beschermt de Noordoostelijke Atlantische Oceaan en speelt volgens het ontwerp 

Beheerplannen een belangrijke rol binnen het marien milieubeleid.    

Hoofdstuk 3 gaat in op de Natura 2000-gebieden. Mariene Natura 2000-gebieden worden 

volgens dit hoofdstuk in de eerste plaats aangeduid om de mariene biodiversiteit te beschermen 

en om de gunstige staat van instandhouding voor soorten en habitats overeenkomstig de 

Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn te herstellen of behouden. 

Voor elk gebied dat voor een soort en/of habitat werd aangemeld, werden 

instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) geformuleerd. Deze zijn gepubliceerd11. Het ontwerp van 

Beheerplannen heeft als doel de maatregelen te beschrijven die ervoor zorgen dat de IHD 

bereikt worden. 

Hoofdstuk 4 gaat in op deze IHD’s. Er wordt aangegeven om binnen het huidige beleid waar 

mogelijk de bestaande KRMS-doelen over te nemen als minimale IHD’s binnen Natura 2000-

gebieden. Volgens het ontwerp moet het aannemen van gelijkaardige doelen voor de KRMS en 

Natura 2000 het gebruik van gemeenschappelijke indicatoren en monitoring mogelijk maken 

waardoor de beschikbare middelen efficiënter kunnen worden besteed. 

Hoofdstuk 5, Bestaand Beheer, geeft een overzicht van de bestaande maatregelen die zijn 

opgenomen in het KRMS-maatregelenprogramma. Het gaat daarbij om een lijst van 

maatregelen die bijdragen tot het behalen van een goede milieutoestand in de Belgische 

mariene wateren. Het overzicht omvat bestaande maatregelen en bijkomende maatregelen die 

door België noodzakelijk worden geacht voor het bereiken van een goede milieutoestand. De 

maatregelen worden vanaf 2016 uitgevoerd. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de uitwerking van de beheerplannen. Hiervoor werd vertrokken van de 

beperkte lijst van maatregelen uit de KRMS (zie hoofdstuk 5). Deze maatregelen werden 

overlopen en er werd nagegaan wat ze betekenden voor het Natura 2000-beheer. 

Er werd vervolgens een tabel opgesteld met een overzicht van IHD’s voor de beschermde 

soorten met aanduiding van maatregelen uit het maatregelenprogramma KRMS die van belang 

zijn voor het behalen van de doelstelling.    

In hoofdstuk 7 worden de maatregelen opgesomd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen: 

 Algemene Natura 2000- maatregelen die van belang zijn op alle Natura 2000-gebieden;  

 Maatregelen binnen de Vlaamse banken, SBZ-V1 en SBZ-V2;  

 Maatregelen voor SBZ-V3; 

 Maatregelen van belang voor soortenbescherming.  

Strikt genomen wordt er voor elke SBZ een beheerplan opgemaakt. Dit wil zeggen dat er voor 

de Vogelrichtlijngebieden SBZ-V1, SBZ-V2, SBZ-V3, de het Habitatrichtlijngebied Vlaamse 

Banken (en in principe ook de Vlakte van de Raan) juridisch gezien afzonderlijke 

beheerplannen worden opgemaakt.  

                                                
11 Belgisch Staatsblad 14 februari 2017, bijlage bij het ministerieel besluit van 2 februari 2017 tot vaststelling van 
de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden 
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De plannen voor de gebieden worden echter geïntegreerd in het voorliggende ontwerp. De 

maatregelen binnen de Vlaamse Banken, SBZ-V1 en SBZ-V2 worden samen genomen omdat 

er een overlap is tussen het habitatrichtlijngebied en de vogelrichtlijngebieden. Dit blijkt ook uit 

figuur 1.  

Het Vogelrichtlijngebied SBZ-V3 is vooral van belang voor de bescherming van een aantal 

vogelsoorten. Voor een aantal vogelsoorten waaronder de grote stern, de dwergstern en de 

visdief werd een matig ongunstige populatie omvang en een matig ongunstig 

toekomstperspectief vastgesteld. Volgens het ontwerp is dit het gevolg van factoren die 

intrinsiek zijn aan het broedgebied en geen verband houden met het leefgebied in het BNZ. 

Gezien de broedgebieden volledig buiten de bevoegdheid van de federale overheid vallen 

(Vlaams Vogelrichtlijngebied Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist grenzend aan SBZ-V3), 

worden hiervoor geen maatregelen voorgesteld.  

De hoofdstukken 8 – 10 geven respectievelijk de lijst van gebruikte afkortingen, een overzicht 

van de relevante wetgeving en een lijst van geciteerde documenten weer. 
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Advies  

[1] De Raad vindt het positief dat er beheerplannen worden opgesteld in 

overeenstemming met de habitatrichtlijn, waarbij gestreefd wordt naar een geïntegreerd 

marien milieubeleid met een sterke link naar de kaderrichtlijn mariene strategie.  

[2] Neem via adaptief beheer12de monitoring en evaluatie als bijkomende stappen mee 

op in de beheerplannen. In het hoofdstuk 7 ‘Maatregelen’ is vermeld dat de IHD’s en de 

beheerplannen niet als onveranderlijk worden beschouwd. Binnen het beheer van de 

beschermde mariene gebieden zal de nodige aandacht moeten besteed worden aan de 

voorziene evaluatie zodat, waar nodig, onderbouwde wijzigingen kunnen worden 

voorgesteld. De beheerplannen geven een beschrijving weer van de maatregelen om IHD’s 

te bereiken. 

Daarbij is het volgens de Raad belangrijk te bepalen wat men uiteindelijk wil bereiken, de 

wijze waarop dit moet gebeuren en de beheerplannen ook bij te stellen als de 

doelstellingen niet worden bereikt. Natuurbescherming is dus een continu proces van 

monitoring, evaluatie en bijstelling. Het is volgens de Raad een uitdaging om daarbij de 

juiste balans te vinden tussen enerzijds kennisvergaring om het toekomstig beheer te 

verbeteren en anderzijds het bereiken van de best mogelijke korte termijn oplossing op 

basis van de huidige kennis. 

 

 

Figuur 2: schematische voorstelling van het continu proces van monitoring, evaluatie en bijstelling 
(figuur: SALV) 

 

                                                
12  Richtsnoer ‘Tenuitvoerlegging van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in estuaire en kustgebieden’ van de 

Europese Commissie, januari 2011, punt 3.4 ‘Omgaan met onzekerheden: adaptief beheer’.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-NL.pdf
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De Raad vraagt daarom om in het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het BNZ 

(2018-2023)’ een aantal bijkomende stappen op te nemen. De SALV is van mening dat 

voldoende wetenschappelijke monitoring noodzakelijk is om te evalueren. Indien uit de 

monitoring zou blijken dat de maatregelen onvoldoende bijdragen aan de doelstellingen, 

dan vraagt de Raad de mogelijkheid te voorzien voor onmiddellijke bijsturing.  

De Raad vraagt een correcte toepassing van het voorzorgsprincipe13 en verwijst daarbij 

naar het SALV-advies van 27 januari 2012 over inhoudelijke aspecten van de eerste acht 

ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering over SBZ en bijhorende doelstellingen. Dit 

voorzorgsprincipe vormt ook het uitgangspunt voor artikel 6 van de Habitatrichtlijn. In lid 2 

van dit artikel wordt gesteld dat de lidstaten passende maatregelen treffen om ervoor te 

zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in SBZ’s niet 

verslecht.  

De SALV vraagt tenslotte om ook de wijze waarop IHD’s worden geëvalueerd, de manier 

van monitoring en de tijdsduur uit te werken en mee op te nemen in de beheerplannen. 

[3] Vrijwaar voldoende ruimte voor de (kleinschalige) kustvisserij en de bestaande 

visserijactiviteiten. De Raad begrijpt dat de verschillende ruimtelijke aanspraken op zee 

een effect hebben op het marien milieu en op de Natura 2000- gebieden. De SALV vraagt 

echter, daarbij verwijzend naar deze geïntegreerde kaart, het BNZ door bijkomende 

maatregelen niet verder in te perken of af te sluiten voor visserij zonder bijhorende 

impactanalyse.  

[4] Hanteer steeds een passende beoordeling om te bepalen of een project of plan 

significante impact heeft op een Natura 2000-gebied. De eerste maatregel uit het 

maatregelenprogramma KRMS heeft betrekking op de milieueffectenrapportage (MER) en 

de passende beoordeling (PB).  De PB is volgens het ontwerp Beheerplannen van 

essentieel belang in het kader van de bescherming en het beheer van Natura 2000. 

Tevens geeft het voorliggende ontwerp aan dat de verplichting betreffende de PB reeds 

sinds het instellen van de mariene beschermde gebieden in 2005 bestaat en dat ernaar 

wordt gestreefd de implementatie in de toekomst te verbeteren.  

In artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn staat onder andere vermeld “ Voor elk plan of 

project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 

hebben voor zo’n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor 

dat gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied….”  

Verwijzend naar dit artikel vraagt de Raad om er effectief voor te zorgen dat voor elke plan 

of project met invloed op Natura 2000-gebieden een passende beoordeling wordt 

opgesteld.  

[5] Voorzie voldoende stakeholdersoverleg om het maatschappelijk draagvlak voor de 

instandhoudingsdoelstellingen en daarmee samengaande maatregelen te vergroten. 

De Raad is het eens dat gewerkt moet worden aan sensibilisering bij het grote publiek. 

                                                
13  SALV-advies over enkele inhoudelijke aspecten van de eerste acht ontwerpbesluiten van de Vlaamse Regering 

tot aanwijzing en vaststelling van speciale beschermingszones en de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen 
en prioriteiten. 

http://www.salv.be/salv/publicatie/advies-speciale-beschermingszones-en-bijhorende-doelstellingen-en-prioriteiten-reeks-1
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Voldoende overleg met alle stakeholders leidt volgend de SALV tot een betere 

verstandhouding en kan het draagvlak voor Natura 2000 verder uitbouwen. Tijdens deze 

overlegvergaderingen kunnen volgens de Raad dan ook de wetenschappelijk ondersteunde 

monitoringsresultaten voorgelegd en besproken worden. De Raad verwijst hierbij ook naar 

het SALV-advies van 24 september 2015 over het ontwerp maatregelenprogramma voor de 

Belgische mariene wateren. In dit advies werd gesteld dat samen met de visserijsector 

onderzocht kan worden welke concrete maatregelen in de praktijk haalbaar en 

aanvaardbaar zijn voor alle partijen, zodat België de Europese verplichtingen kan vervullen 

wat betreft de Vlakte van de Raan. 
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Lijst met afkortingen 

FOD Federale Overheidsdienst 

TWV Technische Werkcommissie Visserij 

SBZ Speciale Beschermingszone ter uitvoering van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn 

SBZ-V Vogelrichtlijngebied 

IHD Instandhoudingsdoelstelling 

BNZ Belgisch deel van de Noordzee 

MRP Marien Ruimtelijk Plan 

VR Vogelrichtlijn 

HR Habitatrichtlijn 

BNIP Belgian Nature Integrated Project 

GVB Gemeenschappelijk Visserijbeleid 

KRMS Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

PB  Passende Beoordeling 
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